Wedstrijdreglement Wassenaarse Golfclub Rozenstein
Per 1 september 2019
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Algemeen
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Dit is het wedstrijdreglement van de Wassenaarse Golfclub Rozenstein (hierna: “WGR”).
Dit wedstrijdreglement (hierna: het “Wedstrijdreglement”) is van toepassing op alle door
WGR georganiseerde wedstrijden.
Eenieder die zich inschrijft voor en/of deelneemt aan deze wedstrijden, wordt geacht het
Wedstrijdreglement te kennen en zich eraan te confirmeren.
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Golfregels (hierna aangeduid als de “Golfregels“) en het Handicap Systeem, zoals die op enig moment gelden in Nederland, en volgens de (tijdelijke) plaatselijke regels van WGR.
Voor wedstrijden of toernooien kan een Aanvullend Wedstrijdreglement worden opgesteld.
Een Aanvullend Wedstrijdreglement maakt onderdeel uit van dit Wedstrijdreglement. In
een Aanvullend Wedstrijdreglement kunnen geen bepalingen worden opgenomen die strijdig zijn met de Golfregels, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van WGR of het
Wedstrijdreglement. Met betrekking tot iedere aanvulling die buiten de bevoegdheden van
de Commissie valt, is de voorafgaande goedkeuring van het bestuur of van de voor dat
onderwerp verantwoordelijke commissie vereist.
Aanvullende Wedstrijdreglementen zijn opgesteld voor de Kampioenschappen Strokeplay
en Matchplay, het Jaarbeker-, het Wintercup- en het Herfstmixed-toernooi. WGR heeft tevens een Hole-in-one reglement opgesteld.
Om zekerheid en gelijkheid te waarborgen wordt het Wedstrijdreglement (waaronder begrepen Aanvullende Wedstrijdreglementen) niet gedurende een wedstrijd of toernooi aangepast, voor zover dat een specifieke deelnemer zou raken.
Waar in dit Wedstrijdreglement wordt verwezen naar een Artikel of Bijlage, wordt verwezen
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naar een Artikel van of Bijlage bij dit Wedstrijdreglement. Waar in dit Wedstrijdreglement
wordt verwezen naar een Regel, wordt verwezen naar een Regel van de Golfregels.
2

Organisatie, wedstrijdleiding, beslissingen
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

3

Wedstrijden worden uitgeschreven en georganiseerd door de daartoe door het bestuur van
WGR benoemde commissie(s). De organiserende commissie wordt hierna aangeduid als
de “Commissie”.
Jaarlijks wordt een wedstrijdkalender gepubliceerd. Door sommige Commissies wordt in
aanvulling op de wedstrijdkalender een wedstrijdprogramma opgesteld voor een specifieke
doelgroep. Bestuur en Commissie hebben de bevoegdheid wijzigingen in de gepubliceerde
wedstrijdkalender en -programma’s aan te brengen, na overleg met de commissie die het
beheer heeft over de wedstrijdkalender en het secretariaat, die de algemene kalender van
WGR beheert. Wedstrijden worden zoveel als mogelijk opgenomen op de wedstrijdjaarkalender.
De wedstrijdleiding is in handen van de Commissie, die zich kan laten vertegenwoordigen
door een of meer daartoe door de Commissie aangewezen personen.
Indien een referee niet aanwezig is en niet telefonisch kan worden bereikt, moet elk geschil
of twijfelachtig punt betreffende de toepasselijke regels worden voorgelegd aan de Commissie, wier beslissing definitief is (Regel 20).
In gevallen waarin het Wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Commissie, in redelijkheid.

Categorieën wedstrijden, deelname en indeling
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Het Wedstrijdreglement onderscheidt twee soorten wedstrijden: Clubwedstrijden en Gezelligheidswedstrijden.
Alle wedstrijden voor spelers met een EGA handicap en die worden gespeeld onder qualifying conditions zijn qualifying wedstrijden, tenzij de wedstrijd zich daar niet voor leent.
De Clubkampioenschappen matchplay en strokeplay (hierna: “Kampioenschappen”) en
alle qualifying wedstrijden worden aangemerkt als Clubwedstrijden. De Wedstrijdcommissie bepaalt in overeenstemming met het bestuur en na overleg met de betrokken Commissie welke andere wedstrijden als Clubwedstrijden worden aangemerkt. Alle wedstrijden die
niet als Clubwedstrijd worden aangemerkt zijn Gezelligheidswedstrijden.
Aan Clubwedstrijden kunnen deelnemen leden van WGR die in het bezit zijn van een EGA
Handicap van 36.0 of lager, tenzij door de Commissie anders is bepaald. Met leden van
WGR wordt in dit Wedstrijdreglement bedoeld gewone leden en zij die op grond van de
Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement dezelfde rechten van deelname als gewone
leden hebben.
Indien voor deelname aan een wedstrijd een handicaplimiet is vastgesteld, is de Exact
Handicap die de speler heeft op de laatste dag van de inschrijving bepalend.
De Commissie bepaalt of spelers met een handicap hoger dan 36.0 mogen deelnemen
aan een wedstrijd. Indien dat zo is, dan worden zij voor die wedstrijd gelijkgesteld aan
spelers met een handicap van 36.0.
Voor senioren wedstrijden is vereist dat een speler op de laatste dag van de inschrijving
50 jaar of ouder is.
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3.8

4

Inschrijven en afmelden voor wedstrijden
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

5

De Commissie geeft vooraf per wedstrijd aan van welke tee wordt gespeeld of geeft aan
dat spelers daarin een keuze hebben.

Wie zich inschrijft voor een wedstrijd verplicht zich tot deelname. Indien de wedstrijd wordt
gespeeld over meer dan één ronde, geldt deze verplichting voor alle ronden.
Inschrijving wordt opengesteld minimaal vier weken voor de datum van de wedstrijd. Inschrijven kan via de website van WGR, via een kiosk in de hal van het clubhuis of via de
app (Dimple). De inschrijvingstermijn staat bij de wedstrijd vermeld. De startlijst wordt uiterlijk 2 dagen na sluiting van de inschrijving om 24:00 uur gepubliceerd. Publicatie vindt
plaats op de website en in de app (Dimple), en in gevallen op het informatiebord in de hal
en/of via e-mail aan de betrokken deelnemers.
Deelnemers aan Clubwedstrijden worden in principe op handicap ingedeeld. Indien bij een
wedstrijd de mogelijkheid wordt geboden een voorkeur aan te geven, zal de Commissie
daar zoveel mogelijk rekening mee houden.
Bij te veel inschrijvingen, vindt vermelding op de startlijst plaats in volgorde van inschrijving
tot het maximum aantal deelnemers voor de desbetreffende wedstrijd, tenzij de Commissie
anders bepaalt.
Na inschrijving kan een speler zich vóór de sluitingstermijn uitschrijven op dezelfde manier
als waarop kan worden ingeschreven. Na de sluitingstermijn is afmelding alleen mogelijk
vanwege een dringende reden, bij de wedstrijdleiding (vermeld op de startlijst van de betreffende wedstrijd).
Een speler die zich zonder dringende reden na de sluitingsdatum afmeldt, kan een boete
worden opgelegd van €10 en/of uitgesloten worden van deelname aan één wedstrijd uit
het wedstrijdprogramma van de betrokken Commissie. Een speler die zich niet heeft afgemeld op de in Artikel 4.5 vermelde manier en niet is komen opdagen, kan een boete worden
opgelegd van €15 en/of uitgesloten worden van deelname aan één of twee wedstrijd(en)
uit het wedstrijdprogramma van de betrokken Commissie. Bij herhaling van een overtreding
kan de speler een boete van €15 worden opgelegd en/of uitgesloten worden van deelname
aan maximaal drie wedstrijden uit het wedstrijdprogramma van de betrokken Commissie.
Boven elke opgelegde boete blijft ook het inschrijfgeld verschuldigd. Het is aan het oordeel
van de voorzitter van de betrokken Commissie om een boete op te leggen en/of de straf
van uitsluiting toe te passen (art. 22.6 HR).
De Commissie is bevoegd om spelers die zich onreglementair hebben ingeschreven wel
of niet op te stellen.
Tenzij in een Aanvullend Wedstrijdreglement anders is bepaald, kan de Commissie open
plaatsen in de startlijst toewijzen aan inschrijvers die zich na het publiceren van de startlijst
nog opgeven voor deelname, mits deze plaatsing naar haar oordeel in het wedstrijdschema
past.

Inschrijfgeld
5.1
5.2

Voor deelname aan de Kampioenschappen is geen inschrijfgeld verschuldigd.
Voor de andere wedstrijden is in de regel inschrijfgeld verschuldigd, tenzij anders vermeld.
Dit moet worden voldaan wanneer de speler zich meldt bij de wedstrijdleiding, tenzij anders
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vermeld. De Commissie kan het bedrag van het inschrijfgeld alleen wijzigen na instemming
van het bestuur.
6

Meldplicht voor aanvang wedstrijd
6.1
6.2

6.3

7

Scorekaart (Regel 3.3b)
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

7.6

8

Bij iedere wedstrijd, met uitzondering van matchplay, treedt een in dezelfde groep spelende
medespeler op als marker, tenzij de Commissie anders bepaalt.
De speler moet zijn scorekaart voor aanvang van zijn ronde aan zijn marker overhandigen
en zo snel mogelijk na de wedstrijd – niet later dan 15 minuten na het verlaten van de
laatste green – volledig ingevuld en ondertekend bij de wedstrijdleiding inleveren.
Een scorekaart wordt aangemerkt als ingeleverd als de speler die aan de Commissie heeft
overhandigd.
Indien een speler een onjuist ingevulde kaart of een onvolledige kaart inlevert, wordt de
speler gediskwalificeerd. De score kan dan mogelijk wel tellen als handicap resultaat.
Bij qualifying wedstrijden dient de speler na afloop van de wedstrijd bovendien zijn score
zelf in te voeren op een van de kiosken in de hal van het clubhuis. De speler is er verantwoordelijk voor dat de ingevoerde score overeenkomt met het resultaat op de scorekaart.
Het niet melden van invoerfouten wordt als onsportief gedrag aangemerkt en kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
De Commissie controleert of op de ingeleverde kaart de volgende informatie juist is opgenomen: de naam van de speler, als dat relevant is: diens actuele handicap, dat zowel de
speler als de marker de scorekaart hebben ondertekend en of de in de kiosk ingevoerde
score per hole overeenkomt met de score op de scorekaart. De Commissie controleert de
totale bruto en netto score.

Bepaling einduitslag wedstrijden

8.1

1

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers aan een wedstrijd om zich op de hoogte
te stellen van hun starttijd.
Een deelnemer aan een wedstrijd dient zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van zijn
starttijd te melden bij de wedstrijdleiding (bij een shotgun wedstrijd uiterlijk 30 minuten voor
aanvang), het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen, zijn scorekaart op te halen en deze
te controleren. Een deelnemer aan een wedstrijd is zelf verantwoordelijk dat zijn handicap
en het daarbij behorende aantal slagen juist zijn vermeld op zijn scorekaart.
Een deelnemer behoort vijf minuten voor zijn starttijd op de afslagplaats aanwezig te zijn.
Een deelnemer moet starten op de door de Commissie vastgestelde plaats en tijd (Regel
5.3a).

Strokeplay
Tenzij in dit Wedstrijdreglement of een toepasselijk Aanvullend Wedstrijdreglement anders
is bepaald, wordt bij een gelijk eindresultaat in een strokeplay wedstrijd de "matching-ofscorecards" methode toegepast, als volgt. 1
(i)
De winnaar in een 18 holes strokeplay wedstrijd wordt bepaald op basis van de beste

Zie ook hoofdstuk 9 van de USGA Handicap Manual en voor een rekenvoorbeeld de Bijlage bij dit Wedstrijdreglement.
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8.2

8.3

8.4
8.5

8.6
8.7

8.8

score voor de laatste negen holes. Indien de spelers die gelijk zijn geëindigd ook
hetzelfde resultaat hebben op de laatste negen holes, dan wordt de winnaar bepaald
op basis van de laatste zes holes, de laatste drie holes en ten slotte de 18e hole.
(ii)
In een strokeplay wedstrijd met handicapverrekening waar de stroke-index (SI) relevant is, zoals fourball strokeplay, matchplay tegen par of bogey, en Stableford wedstrijden, worden handicap slagen toegepast volgens de toepasselijke stroke-index.
Zie het voorbeeld op Bijlage 1.
(iii)
In een strokeplay wedstrijd met handicapverrekening waar de stroke-index niet relevant is, zoals individueel strokeplay, wordt bij het toepassen van de matching-ofscorecards methode een half (voor de laatste negen holes), een derde (laatste zes),
een zesde (laatste 3) en een negende (laatste hole) van de Playing Handicap van
een speler afgetrokken van de bruto score voor die holes. Breukdelen worden tot
0.5 naar beneden en vanaf 0.5 naar boven afgerond. Zie het voorbeeld op Bijlage 1.
(iv) Als de "matching-of-scorecards" methode wordt gebruikt in een wedstrijd waar van
meerdere afslagplaatsen wordt gestart, worden hole 10 t/m 18, 13 t/m 18, 16 t/m 18
en hole 18 beschouwd als de laatste negen holes, de laatste zes holes, de laatste
drie holes of de laatste hole.
(v)
Betreft het een wedstrijd over 9 holes, dan wordt de "matching-of-scorecards" methode toegepast op de 9 daadwerkelijk gespeelde holes, met hole 9 of hole 18 als
laatste hole.
Bij een gelijk resultaat in een wedstrijd over meerdere rondes wint de deelnemer met het
beste resultaat over de laatste ronde. Als dit geen winnaar brengt, wordt de "matching-ofscorecards" methode zoals beschreven in Artikel 8.1 toegepast op de scores in de laatste
ronde, en vervolgens de scores in de voorlaatste ronde, et cetera, totdat een winnaar bekend is.
Bij een gelijk resultaat voor de eerste plaats bij de Clubkampioenschappen strokeplay,
wordt de uitslag bepaald door het aansluitend spelen van een play-off van in totaal 3 holes,
te weten hole 1, 2 en 3. Is de stand na 3 holes nog steeds gelijk, dan wordt aansluitend
een sudden-death-play-off gespeeld op (steeds herhaald) de holes 18 en 1, totdat een
winnaar bekend is.
Als niets heeft geleid tot een enkele winnaar kan de Commissie het lot laten beslissen of
gelijke prijzen toekennen.
De uitslag van een strokeplay wedstrijd staat vast op het moment dat de Commissie de
prijzen of prijs heeft toegekend.
Matchplay
Tenzij in dit Wedstrijdreglement of een toepasselijk Aanvullend Wedstrijdreglement anders
is bepaald, geldt voor matchplay wedstrijden het volgende.
Indien een winnaar van de match vereist is en na het spelen van de oorspronkelijke ronde
de stand gelijk is, wordt de match direct voortgezet, vanaf de hole waar de wedstrijd is
gestart. De holes worden vervolgens in de oorspronkelijke volgorde gespeeld, tot een winnaar bekend is. Eventuele handicapslagen worden opnieuw toegekend.
Bij een gelijk stand na de finale van de Clubkampioenschappen matchplay, wordt de uitslag
bepaald door het spelen van een sudden-death-play-off op (steeds herhaald) de holes 18
en 1, aansluitend aan de finale en totdat een winnaar bekend is.
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Algemeen
Bij toepassing van dit Artikel 8 worden straffen voor onnodig oponthoud en/of langzaam
spel toegerekend aan de hole(s) waar de straf werd opgelopen. Straf voor tijdsoverschrijding wordt altijd toegerekend aan hole 9, onafhankelijk op welke hole men gestart is.
8.10 Zolang de CBA van toepassing is geldt dat deze na afloop van iedere ronde van 18 holes
wordt vastgesteld. Deze wordt bij de uitslag van de wedstrijd vermeld.
8.9

9

Prijs, prijsuitreiking
9.1

9.2

10

De prijsuitreiking vindt plaats zo snel als mogelijk na binnenkomst van de laatste speler.
Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking verliest het recht op een prijs,
tenzij hij zich voorafgaande aan de prijsuitreiking bij de wedstrijdleiding heeft afgemeld.
Wisselprijzen blijven het eigendom van WGR en worden bewaard in de prijzenkast in het
clubhuis.

Ready golf en langzaam spel (Regel 5.6)
10.1 In strokeplay wedstrijden wordt ready golf gespeeld. Bij matchplay mogen de tegenstanders afspreken dat een speler voor zijn beurt zal spelen om tijd te besparen.
10.2 In alle wedstrijden geldt: Een speler behoort de ronde in een vlot tempo te spelen met
inbegrip van de tijd die nodig is voor het voorbereiden en doen van iedere slag, om tussen
de slagen van de ene naar de andere plaats te gaan, en om naar de volgende afslagplaats
te gaan na het uitspelen van een hole. Een speler behoort zich vooraf voor te bereiden op
zijn volgende slag en klaar te staan om te spelen wanneer hij aan de beurt is. Een speler
behoort de slag te doen binnen 40 seconden nadat hij zonder hinder of afleiding zou kunnen spelen. Meestal kan sneller worden gespeeld en de speler wordt aangespoord dat ook
te doen.
10.3 De norm voor het spelen van een wedstrijd over 18 holes is 3,5 uur voor tweebal strokeplay
en foursome wedstrijden en 4 uur voor driebal strokeplay, greensome en fourballbetterball
wedstrijden. De norm voor het spelen van een wedstrijd over 9 holes (waaronder is begrepen de eerste 9 holes in een 18 holes wedstrijd) is 1 uur en 3 kwartier voor tweebal strokeplay en foursome wedstrijden en 2 uur voor driebal strokeplay, greensome en fourballbetterball wedstrijden. Meestal kan sneller worden gespeeld en de speler wordt aangespoord dat ook te doen.
10.4 Een groep is 'uit positie' steeds als die groep bij het arriveren bij de volgende afslagplaats
een par 4 hole of par 5 hole leeg voor zich aantreft.
10.5 Als een speler het spel onnodig ophoudt tijdens het spelen van een hole en/of tussen twee
holes, bijvoorbeeld door niet te voldoen aan Artikel 10.1, 10.2 en/of 10.3, dan wordt de
speler bestraft als volgt:
(i)
straf voor 1e overtreding: waarschuwing,
(ii)
straf voor 2e overtreding: één strafslag,
(iii)
straf voor 3e overtreding: algemene straf (bovenop de straf voor de 2e overtreding,
(iv) straf voor 4e overtreding: diskwalificatie.
10.6 Van een groep die uit positie is én die de norm-tijd voor het spelen van een wedstrijd (Artikel
10.3) overschrijdt, worden alle spelers bestraft voor het veroorzaken van onnodig oponthoud, volgens de strafbepaling in Artikel 10.5.
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10.7 Voor alle duidelijkheid, een groep die uit positie is dient die groep erachter die sneller kan
spelen door te laten.
11

Handicarts en caddies
11.1 Het is niet toegestaan aan spelers bij Kampioenschappen om gedurende de vastgestelde
ronden gebruik te maken van enige vorm van gemotoriseerd vervoer, tenzij met voorafgaande toestemming van de Commissie.
11.2 Een speler die een bal speelt of heeft gespeeld van de plek waar de vorige slag is gedaan
(slag-en-afstand) mag in dat kader gebruik maken van gemotoriseerd vervoer.
11.3 Bij alle overige wedstrijden mag door een speler die in het bezit is van een geldige handicart
gebruikerskaart gebruik worden gemaakt van een handicart. Een speler zonder kaart mag
wel zijn tas op de handicart zetten, maar niet meerijden. De speler dient zelf zorg te dragen
voor de reservering en betaling voor het (mede)gebruik van een handicart.
11.4 Tenzij de Commissie voorafgaande aan de inschrijving anders bepaalt, mogen spelers gebruik maken van een caddie. Een eventuele afwijking van deze regel wordt bekendgemaakt bij de opening van de inschrijving.
11.5 De speler krijgt de algemene straf voor elke hole waarop in strijd met Artikel 11 gebruik is
gemaakt van een caddie of gemotoriseerd vervoer. Als de overtreding plaatsvond tussen
het spelen van twee holes, dan wordt de straf toegepast op de volgende hole.

12

Uitstellen, onderbreken, inkorten, staken en afgelasten van een wedstrijd
12.1 Als de Commissie dit noodzakelijk vindt, wordt een wedstrijd uitgesteld, onderbroken, ingekort, gestaakt en/of afgelast.
12.2 In geval een wedstrijd wordt afgelast, wordt dat zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via
de website. Indien een wedstrijd waarvan de indeling al bekend is gemaakt wordt afgelast,
worden de deelnemers zo spoedig mogelijk persoonlijk (bijvoorbeeld per e-mail) ingelicht.
12.3 In geval de Commissie de wedstrijd onderbreekt, wordt dat door de Commissie kenbaar
gemaakt door het geven van een daartoe bestemd signaal, en dienen spelers het spel
onmiddellijk te staken (Regel 5.7).
12.4 Indien de Commissie van oordeel is dat een wedstrijd die is onderbroken of waarvan de
aanvang is uitgesteld niet binnen een redelijke periode, als regel een uur, kan worden hervat of aangevangen, wordt de wedstrijd gestaakt of afgelast.
12.5 Een Kampioenschap kan niet worden gestaakt of afgelast. Een onderbroken of uitgesteld
Kampioenschap zal op een door de Commissie in overleg met de spelers te bepalen moment worden aangevangen of voortgezet.
12.6 Een Clubwedstrijd kan slechts worden ingekort als zij uit meerdere ronden van 18 holes
bestaat. De inkorting bestaat dan uit het laten vervallen van maximaal één van de rondes
van 18 holes.
12.7 Als een wedstrijd om welke reden dan ook moet worden gestaakt, dan komen uitsluitend
qualifying scores in de buffer en beter in aanmerking voor handicapregistratie.
12.8 Indien een Gezelligheidswedstrijd als gevolg van toepassing van dit Artikel 12 niet wordt
uitgespeeld maar alle spelers minimaal de eerste negen holes van de wedstrijd hebben
gespeeld, kan de Commissie besluiten de uitslag te bepalen op basis van de resultaten
behaald over negen holes.
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12.9 In het geval van een niet uitgespeelde shotgun wedstrijd, is er in beginsel geen redelijke
basis om een uitslag te bepalen, maar de Commissie is dan in het licht van de omstandigheden en naar de aard van de wedstrijd bevoegd naar eigen inzicht een einduitslag vast
te stellen.
13

Oefenen in de baan
Het is in afwijking van Regel 5.2b bij Gezelligheidswedstrijden toegestaan te oefenen op de baan
op de dag van een strokeplay wedstrijd.

14

Ordehandhaving bij wedstrijden
14.1 Tijdens een wedstrijd is de Commissie verantwoordelijk voor het goede en ordelijke verloop
van de wedstrijd in de baan. De marshal heeft die bevoegdheid niet ten aanzien van de
wedstrijd en haar deelnemers.
14.2 Indien een speler zich onsportief gedraagt, een ernstige overtreding van de etiquetteregels
begaat, de geschreven of ongeschreven gedragsregels overtreedt, en/of zonder een dringende reden de wedstrijd voortijdig beëindigt, kan de speler door de Commissie worden
gediskwalificeerd (o.m. Regel 1.2, 1.3 en 20.2). Bovendien kan de voorzitter van de Commissie beslissen de speler uit te sluiten van deelname aan één of twee wedstrijd(en) uit het
wedstrijdprogramma van de betrokken Commissie (art. 22.6 HR).
14.3 Mobiele telefoons mogen, mits uitgeschakeld, worden meegenomen tijdens wedstrijden.
Mobiele telefoons mogen slechts worden gebruikt voor uitgaande gesprekken in het geval
van calamiteiten die gerelateerd zijn aan de wedstrijd, spelers of de baan, en na overleg
met de medespeler(s). Een overtreding kan leiden tot diskwalificatie (zie Artikel 14.2).
14.4 Afhankelijk van de ernst van een voorval kan de voorzitter van de Commissie, naast diskwalificatie en/of uitsluiting van wedstrijden, ook besluiten de feiten over het voorval voor
te leggen aan het bestuur van de WGR.

De Wedstrijdcommissie,
augustus 2019
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BIJLAGE 1 – Matching-of-scorecards
Het onderstaande is afgeleid uit hoofdstuk 9 van de Handicap Manual, zoals uitgegeven door de USGA. Course Handicap staat
voor de Playing Handicap van de baan die gespeeld wordt.

Rekenvoorbeeld 1

In een strokeplay wedstrijd met handicapverrekening waar de stroke-index (SI) wel relevant is, zoals fourball strokeplay, matchplay tegen par of bogey, en Stableford wedstrijden, worden handicap slagen toegepast volgens de toepasselijke stroke-index. Zie
het voorbeeld hierna. (In de tabel is op de tweede regel achter 'Handicap' de SI vermeld.)

In een fourball strokeplay wedstrijd, hebben partner A-B dezelfde netto score als partner C-D. De matching-scorecards methode
wordt toegepast voor het bepalen van de winnaar van deze wedstrijd. Laatste 9 holes: A-B en C-D hebben ieder netto 34. Wederom gelijk. Laatste 6 holes: A-B hebben netto 23 slagen en C-D netto 21. C-D wint daarmee de matching-of-scorecards.

Rekenvoorbeeld 2

In een strokeplay wedstrijd met handicapverrekening waar de stroke-index (SI) niet relevant is, zoals individueel strokeplay, wordt
bij het toepassen van de matching-of-scorecards methode een half (voor de laatste negen holes), een derde (laatste zes), een
zesde (laatste 3) en een negende (laatste hole) van de Playing Handicap van een speler afgetrokken van de bruto score voor die
holes. Breukdelen worden tot 0.5 naar beneden en vanaf 0.5 naar boven afgerond. Zie het voorbeeld hierna.

Speler E en Speler F hebben dezelfde netto score over 18 holes. De matching-of scorecards methode wordt toegepast voor het
bepalen van de winnaar van deze wedstrijd. Laatste 9 holes: E: 11 x 0.5 = 5.5, afgerond naar 6, bruto 40 - 6 = netto 34; F: 10 x
0.5 = 5, bruto 39 - 5 = netto 34. Wederom gelijk. Laatste 6 holes: E: 11 x 0.33 = 3.6, afgerond naar 4, bruto 25 (bruto score over
de laatste 6 holes) - 4 = 21; F: 10 x 0.33 = 3.3, afgerond naar 3, bruto 26 - 3 = 23. E wint dus de matching-of-scorecards.
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